
מובהר כי אין באמור בכתבות שבמדור משום המלצה, או חוות דעת בקשר לרכישה ו/או מכירה ו/או שיווק של ניירות ערך מכל מין וסוג שהוא, ו/או ביצוע פעולות השקעה אחרות, והם אינם מהווים בשום אופן תחליף לייעוץ 
השקעות ע"י מי שמורשה לעסוק בכך, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מובהר כי "כלכליסט" לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד שיגרם לך כתוצאה ו/או במידה שתבחר להסתמך על האמור בכתבות 

המתפרסמות במדור זה, ואין בהם משום הצעה ו/או המלצה לרכישה של ני"ע ו/או חוות דעה לביצוע פעולות השקעה. שיווק ההשקעות לעיל אינו מהווה תחליף לשיווק המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. 
מובהר כי ייתכן שלחלק מהכותבים קיים עניין אישי בנושא, ו/או שברשותם ני"ע המוזכרים בכתבה, בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995
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 Magna החברה הקנדית
י�צ היא   International

מע של  צרנית 
ורכיבים  רכות 
הפועלת  רכב. לחברה,  לכלי 
של  שוק  שווי  מדינות,  מצ28 
נ�צ והיא  דולר,  22.2 מיליארד 
חרת בבור�ות קנדה וניו יורק.

מערכות  מוכרת   Magna
ומפתחת  המקוריות  לי�רניות 
בשיתוף  שלה  מהרכיבים  רבים 
ב.מ.וו,  פיאט,  בהן  עמן,  פעולה 

צפורד, ג'נרל מוטור�, פיז'וצ�יט
רואן, וולבו ופולק�ווגן. החברה 

המג הי�רניות  לאחת  צנחשבת 
הרכב,  לתעשיית  בעולם  וונות 
המיי�רת מערכות אלקטרוניות, 
מערכות נעילה, מערכות ראייה 

צובטיחות וכן מושבים וגגות נפ
תחים.

בצ1952,   שנו�דה  החברה, 
אירופה  במערב  מתמקדת 
בצ2014(,  מהמכירות  )כצ31% 
25%(, קנדה )18%(, מקצ )ארה"ב 

�יקו )11%(, מזרח אירופה )6%( 
כי  �ופים  בחברה   .)5%( וא�יה 
יתמקד  היי�ור  הקרוב  בעתיד 
בעיקר  וזולים,  קלים  ברכבים 

בא�יה. לפיכך פיתחה Magna קו חדשני 
בשם MILA. רכיבים ממנו נכללו ברכב 

צ�פורטצהיברידי דוצמושבי שתכננה הח
בז'נבה  המכוניות  ב�לון  וה�יגה  ברה 

בחורף האחרון.
מניתוח דו"חותיה הכ�פיים עולה כי 
י�יב.  �מיחה  ק�ב  על  שומרת   Magna
כבר בצ2013 ה�יגה החברה שיפור ניכר 
בצ13%  שעלה  המכירות,  ב�עיף  הן 
השנה  לעומת  דולר  מיליארד  לצ34.8 

שקדמה לה. ק�ב המכירות קבוע בצ2014 
וגם לצ2015 ה�פי דומה: 36.6 מיליארד 

דולר וצ35 מיליארד דולר בהתאמה.
הצEBITDA )רווח לפני ריבית, מ�ים, 
פחת והפחתות( זינק ביותר מצ33% ועמד 
על 3.076 מיליארד דולר בצ2013. נתון 
זה מהווה 8.8% מ�ך המכירות בצ2013, 
זה  לעומת 7.5% בצ2012. בצ2014 עמד 

על 9.6% וה�פי לצ2015 הוא 9.71%. 
ב�עיף  גם  ניכרת  החברה  י�יבות 
2014 על 1.8 מיצ צהרווח הנקי, שעמד ב

ליארד דולר - עלייה של יותר מצ20% 
עלו  המכירות  הקודמת.  השנה  לעומת 
בצ5.5% לעומת השנה הקודמת. מתחזית 
האנלי�טים לצ2015 עולה כי הרווח הנקי 
14% ביח� לשנה הקודמת, והמצ ציטפ� ב
6.4%. מבחינת ה�פי לשצ צכירות יעלו ב
2016 וצ2017, נראה שהחברה והאנצ  נים

לי�טים תמימי דעים: הרווח הנקי �פוי 
וצ2.33  דולר  מיליארד  לצ2.14  ל�מוח 

צמיליארד דולר בהתאמה. נראה כי הח

ברה מנוהלת היטב, שכן עיקר השיפור 
 ,EBITDAוהצ ניכר ב�עיף הרווח הנקי 

שמטפ�ים בהדרגה מדי שנה.
המכירות  כי  האנלי�טים  חוזים  עוד 
בצ2016  דולר  מיליארד  לצ36.7  יגיעו 
בצ2017, בק�ב  ולצ38.9 מיליארד דולר 

�מיחה של 5%-5.5% בשנה.
של  שנים  ארוכת  מ�ורת  לחברה 
 0.64 על  עמד  והוא  דיבידנד,  חלוקת 
דולר   0.76 ועל  בצ2013  למניה  דולר 
הדיביצ בצ2017-2015   .2014 ב צלמניה 

לצ1.01-0.88  לגדול  �פוי  דנד 
דולר למניה. 

 Magna של  הרווח  מכפיל 
הוא 12.5 והמכפיל החזוי ל�וף 
 .11.5 על  לעמוד  �פוי   2015
�פוי  הוא   2017-2016 בשנים 
9.6 וצ8 בהתאמה. המצ צלרדת ל

משמעותית  גבוה  הענפי  כפיל 
מהבדלי  נובע  הפער   .24.15  -
בתעשיית  החברות  של  הגודל 
הממו�ע  לרכב.  חילוף  חלקי 
הוא  ענק  חברות  של  הענפי 
12.6, בדומה לצMagna. תזרים 
מ�וין  החברה  של  המזומנים 
דולר  מיליון   6.45 על  ועמד 
בצ2014 ועל 6.92 מיליון דולר 

בצ2015 )תחזיות(.
ה�מיחה העקבית ברווח הנקי 
  ,EBITDAלעומת המכירות והצ

צמ�ביעה על ניהול נכון של הח
ברה. עם מחירי הנפט הנמוכים, 
תעשיית  בהתחזקות  התומכים 
הרכב ומיטיבים עם חברות כמו 
להיות  עשויה  החברה   ,Magna
משקיע  עבור  גם  אטרקטיבית 

�ולידי הפועל לטווח ארוך.
 הכותבים הם מנכ"לים משותפים 

באביב־שגב בוטיק השקעות

חשיפה לצפון / קנדה

 Magna :המפתחות בפנים
הקנדית צומחת בעקביות

עם תזרים מזומנים חזוי של 6.92 מיליון דולר ב־2015 ועלייה מתמדת 
בהכנסות, יצרנית המערכות לכלי רכב לא מהססת לחלק דיבידנדים

 Magna בעלייה: המכירות בעלייה
ואיתן הרווח  במיליארדי דולרים
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שיעורי 
השינוי

+90%+89%+52%

הכנסות EBITDA רווח נקי

החברה 
שומרת על 

קצב הכנסות יציב 
ומנוהלת היטב, שכן 

עיקר השיפור בנתונים 
 EBIDAניכר בסעיפי ה־
והרווח הנקי, הגדלים 

מדי שנה 
צילום: בלומברג מפעלי Magna בסרביה. שלוחות ברחבי העולם

משפ או  אישיים  צשינויים 
בחינה של  חתיים מ�ריכים 
החי�כון הפנ�יוני והכי�ויים 

צהביטוחיים, ובי�וע עדכון בהתאם ל�ו
לגוף המנהל  ניתן לפנות  כך  רך. לשם 

ולעדכן אותו על שינויים אלו.
המקיפות  החדשות  הפנ�יה  קרנות 

צכוללות שלושה רכיבים מרכזיים: חי�
כון לגיל הפרישה, כי�וי עבור השאירים 
)בני זוג וילדים( במקרה של מוות וכי�וי 
גובה  נכות.  של  במקרה  ע�מו  לחו�ך 
נגזרת של השכר המבוטח  הכי�וי הוא 

צוהוא משתנה בין מ�לולי הביטוח השו
צנים בקרנות. כך ניתן להתאים את הכי

המשפחתי  ל�טטו�  הרלבנטיים  �ויים 
או האישי. בין המ�לולים אפשר לעבור 

בהתאם ל�ורך ולפי תקנון הקרן. 
ביקש  לא  החו�ך  אם  כלל,  בדרך 
בקרן  לראשונה  כשמפקידים  אחרת, 
ברירת  למ�לול  משויך  החו�ך  פנ�יה, 
הכללי(.  הביטוח  )מ�לול  בקרן  המחדל 
מ�לול זה לאו דווקא מתאים לכל מ�ב 
הביטוחיים  הכי�ויים  ולמעשה,  חיים, 
להיות  הכללי עשויים לעתים  במ�לול 
נמוכים מה�רכים של החו�ך. כך, למשל, 
שק�בת  ישאף  ילד  פלו�  נשוי  אדם 

השארים תהיה מרבית. 
יש  המשפחה  הרחבת  של  במקרים 
מקום לבחון מעבר למ�לול עתיר ביטוח, 
 100%( מק�ימלי  כי�וי  שיעור  שיקנה 
צמהשכר המבוטח( לטובת השארים )אל

מנה ויתומים( במקרה של מוות. במקרה 
צשל נכות תהיה זכאי לקבל ק�בה חוד

שית בגובה 75% משכרך המבוטח כיום. 
אפשרות נו�פת מתאימה היא מעבר 
למ�לול עתיר שארים. מ�לול זה מעניק 
לאלמנה  או  לאלמן  יותר  גבוהה  ק�בה 
— 85% מהשכר המבוטח לכל החיים — 

והיתרה תשולם לטובת הילדים. 
משולמת  הביטוח  מ�לולי  בשני 
של  כוללת  ק�בה  הראשון  בשלב 
שאחרון  לאחר  אך  למשפחה,   100%
הילדים יגיע לגיל 21, במ�לול עתיר 
שארים, בן הזוג הנותר ימשיך לקבל 
ק�בה גבוהה יותר בהשוואה למ�לול 
שני  בין  נו�ף  הבדל  הביטוח.  עתיר 

צהמ�לולים נוגע לכי�וי הביטוחי למ
קרה של נכות המבוטח. בעוד מ�לול 
עתיר ביטוח מעניק כי�וי מרבי )75% 
עתיר  במ�לול  המבוטח(,  מהשכר 

צשארים מדובר בכי�וי נמוך משמעו
תית. בכל מקרה, יש לזכור כי בגלל 

כתו הביטוחיים  הכי�ויים  צהגדלת 
�אה ממעבר למ�לול עתיר ביטוח או 
שארים, הפרשות החו�ך עבור ק�בת 

הזקנה יקטנו במקביל. 
הכותבים הם אנליסטית ואחראית 

על תוכן חינוך פיננסי בפסגות וכלכלן 
ואסטרטג ראשי בפסגות

  השורה התחתונה 
הרחבת המשפחה מצריכה 

בחינה של הכיסויים 
 הביטוחיים הקיימים של

בני הזוג והתאמתם לצורכיהם

!

  השורה התחתונה 
Magna היא חלופה למשקיע 

ארוך הטווח, נוכח קצב צמיחה 
צפוי של 5.5%-5% במכירות 

מדי שנה

!

* מבוסס על שכר מבוטח של 8,500 שקל שהצטרף לקרן בגיל 31 עם שיעור הפקדת תגמולים של 10% וגיל פרישה 67

קצבת יתום

קצבת אלמנה

קצבת נכות 6,222

3,732

2,491

קצבת יתום

קצבת אלמנה

קצבת נכות 3,111

1,241

935

קצבת יתום

קצבת אלמנה

קצבת נכות 6,375

5,100

3,400

קצבת יתום

קצבת אלמנה

קצבת נכות 6,375

1,241

833

קצבת יתום

קצבת אלמנה

קצבת נכות 3,111

7,225

1,275

לכל מצב - מסלול כיסויים בפנסיה
 קרנות הפנסיה מציעות מגוון מסלולים המאופיינים

 בכיסויים ביטוחיים שונים

מסלול ברירת המחדל בקרן 
הפנסיה שמקנה למבוטח 

קצבת זקנה )פנסיה( וקצבת 
נכות ושאירים בשיעורים 

הקבועים בתקנון. 

1
מסלול כללי

במסלול זה מקבלים קצבת 
זקנה מוגדלת בגיל פרישה 

)ביחס למסלול הכללי(, אולם  
הכיסוי הביטוחי לקצבת נכות 

ושאירים מופחת.

2

מסלול שמספק למבוטח כיסוי 
ביטוחי מוגדל לטובת קצבת 

השאירים לבן/ת הזוג שנותר/ה, כנגד 
הקטנת קצבאות הנכות והזקנה 
שניתן היה לקבל במסלול הכללי.

5

מסלול שמקנה למבוטח כיסוי 
ביטוחי מירבי )75% מהשכר 

המבוטח( במקרה של נכות, כנגד 
הקטנת קצבת הזקנה והשאירים 

ביחס לשיעורם במסלול הכללי.

4

מסלול שמזכה בקבלת 
כיסויים ביטוחיים מוגדלים 

כנגד הקטנת קצבת הפנסיה.

3

כמה יקבל רון בכל מסלול ביטוח 
 בשקלים*

מסלול עתיר חיסכון

מסלול עתיר ביטוח

מסלול עתיר נכות

מסלול עתיר שארים

b 
אבי שגב ודנה אביב־אופיר

קנדה 

b   
חינוך פיננסי | סהר אביב ואורי גרינפלד  

המשפחה התרחבה? לא 
לשכוח לעדכן פנסיה

אני בן 31, נשוי כשנתיים, עובד בתחום 
הקמעונאות ומרוויח 8,500 שקל ברוטו בחודש. 
לאחרונה הפכתי לאב מאושר. יש לי קרן פנסיה 

מקיפה. אמרו לי שלאור השינויים במצבי המשפחתי, כדאי 
שאעדכן את הפנסיה שלי. מה עליי לעשות? 

רון, רחובות

יום שלישי, ט' באייר תשע"ה, 28.4.2015    כלכליסט


